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   EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO, com o prazo de 30 (trinta) dias, extraído 
dos autos da Massa Falida de TRANSFORTE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., (Processo nº 
0112196-71.2001.8.19.0001), na forma abaixo: 
     

   O DR. LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES, Juiz de Direito da Terceira Vara Empresarial da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que no 
dia 14.08.2018, com início às 14:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, 
matrícula nº 55 da JUCERJA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de 
Janeiro/RJ., e simultaneamente através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br; serão apregoados e 
vendidos a quem mais der acima das avaliações, ou no dia 22.08.2018, no mesmo horário e local, presencial e 
através do site, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os imóveis arrecadados, 
descritos e avaliados no supramencionado autos.- Imóveis na Rua do Ouvidor, nº 60 – Salas 811, 812 e 813 – 
Centro – Rio de Janeiro/RJ. Tratam-se de três salas de tamanhos ligeiramente diferentes. As salas são contíguas 
e aparentemente encontravam-se fachadas por muitos anos. Duas delas estão completamente vazias de pessoas 
e coisas. A terceira sala serve de depósito, uma desorganizada aglomeração de documentos, computadores e 
uma miscelânea de material de escritório da empresa SMB – Sistema Médico Brasileiro Ltda. Avaliação: Rua do 
Ouvidor, nº 60 – Sala 811: R$ 297.042,36 (duzentos e noventa e sete mil, quarenta e dois reais e trinta e seis 
centavos); Rua do Ouvidor, nº 60 – Sala 812: R$ 442.403,92 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e 
três reais e noventa e dois centavos); Rua do Ouvidor, nº 60 – Sala 813: R$ 505.604,48 (quinhentos e cinco mil, 
seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).- Conforme Certidão do 7º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ., a Sala 811, encontra-se matriculada sob o nº 12238 – 2-U, (R-05/Av-06/Av-09) em nome de 
Transforte Vigilância e Transportes de Valores Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (R-07/Av-8/Av-11/Av-
12) – Hipoteca em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A, (atual Banco Itaú Unibanco S/A.); (R-13) 
– Penhora: 3ª Vara da Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2551/94, movida pelo Município do Rio de Janeiro 
em face de Transforte S/A V. e Transport. Valores; (Av-14) – Indisponibilidade: Certifico que em cumprimento ao 
Aviso nº 213/2001, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial – 
Seção I de 10 de Julho de 2001, fica o imóvel objeto da matrícula em Indisponibilidade nos autos do processo nº 
90.001/2001 da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital; (R-17) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – 
Execução Fiscal nº 2008.001.203544-5, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra Massa Falida de 
Transforte Vigilância e Transporte de Valores Ltda. – Conforme Certidão do 7º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., 
a Sala 812, encontra-se matriculada sob o nº 12239 – 2-AG, (R-05/Av-06/Av-09) em nome de Transforte 
Vigilância e Transportes de Valores Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (R-07/Av-8/Av-11/Av-12) – 
Hipoteca em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiro S/A, (atual Banco Itaú Unibanco S/A.); (Av-13) – 
Indisponibilidade: Certifico que em cumprimento ao Aviso nº 213/2001, da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial – Seção I de 10 de Julho de 2001, fica o imóvel objeto da 
matrícula em Indisponibilidade nos autos do processo nº 90.001/2001 da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital; 
(R-15) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2004.120.042326-0, movida pelo Município 
do Rio de Janeiro contra Massa Falida de Transforte Vigilância e Transporte de Valores Ltda. – Conforme 
Certidão do 7º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., a Sala 813, encontra-se matriculada sob o nº 12240 – 2-AH, (R-
05/Av-06/Av-09) em nome de Transforte Vigilância e Transportes de Valores Ltda.; constando ainda da referida 
matrícula: (R-07/Av-8/Av-11/Av-12) – Hipoteca em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiro S/A, (atual 
Banco Itaú Unibanco S/A.); (Av-13) – Indisponibilidade: Certifico que em cumprimento ao Aviso nº 213/2001, da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial – Seção I de 10 de Julho 
de 2001, fica o imóvel objeto da matrícula em Indisponibilidade nos autos do processo nº 90.001/2001 da 24ª 
Vara Cível da Comarca da Capital; (R-15) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
2004.120.050229-9, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra Transforte S/A Vig. e Transporte de Valores; 
(R-17) – Penhora: 21ª Vara do Trabalho – Execução nº 0128100-24.2001.5.01.0021, movida por Antônio Carlos 
Pereira de Souza contra Transforte S/A Vigilância Transportes Valores Ltda., Maria Helena de Alcântara Bulcão, 



 

e, Mauro de Rezende Sobreira Junior; (R-20) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
0234654-41.2011.8.19.0001, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Transforte S/A Vig. e Transporte 
de Valores.- Imóvel situado na Rua do Riachuelo, nº 414-A e 2º Pavimento – Centro – Rio de Janeiro/RJ. Primeiro 
Pavimento: O imóvel de número 414-A (primeiro pavimento), como posto na Certidão de Ônus Reais, é composto 
por uma loja com fachada para via pública e uma extensa área interna de garagem, contando com cerca de 800 
metros quadrados, conforme informa guia de IPTU. Em primeira visitação realizada por este síndico, verificou-se 
a existência de um estabelecimento comercial de pequeno porte operando na loja. Uma mercearia que, tal como 
informado a este síndico pelos ocupantes, é administrada pela Sociedade Barbosa Hortifruti e Mercearia Ltda., tal 
como informado a este síndico. Quanto ao restante do primeiro pavimento, nota-se que esse era operado um 
aparente estacionamento informal tendo em vista o amplo espaço capaz de abrigar cerca de 25 veículos. Do 
imóvel do Segundo Pavimento: O segundo pavimento encontrava-se desocupado. Vale destacar que a falida há 
quase duas décadas deixou de operar no imóvel que se encontrava trancado e com claros sinais de abandono. 
Avaliação: Rua do Riachuelo, nº 414-A: R$ 3.678.280,46 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e 
oitenta reais e quarenta e seis centavos); Rua do Riachuelo, nº 414 – Segundo Pavimento: R$ 1.812.950,16 (hum 
milhão, oitocentos e doze mil, novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).- Conforme Certidão do 2º 
Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o imóvel de número 414-A (primeiro pavimento), encontra-se matriculado sob o 
nº 11836, (R-12/Av-13) em nome de Transforte Vigilância e Transporte de Valores Ltda.; constando ainda da 
referida matrícula: (R-17) – Penhora: 7ª Vara Federal de Execução Fiscal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro – 
Processo nº 99.0067142-2, proposta por INSS – Instituto Nacional do Seguro Social contra Transforte Vigilância e 
Transporte de Valores Ltda., e Outros; (R-18) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº I-
1365/1994, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Sérgio Gonçalves Orofino; (R-19) – Penhora: 12ª 
Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2001.120.008782-4, proposta pelo Município do Rio de Janeiro 
contra Transforte Vig. Transporte de Valores Ltda.; (R-20) – Arresto: 1ª Vara Cível – Medida Cautelar Inominada 
nº 2001.001.052743-7, movida por Banco ABN AMRO Real S/A., contra Transforte Vigilância e Transporte de 
Valores Ltda.; (R-21) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2001.120.017965-2, movida 
pelo Município do Rio de Janeiro contra Transforte Vig. e Transporte de Valores Ltda.; (R-22) – Penhora: 12ª Vara 
de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2008.001.199632-2, movida pelo Município do Rio de Janeiro contra 
Transforte Vig. Transporte de Valores Ltda.; Certificado ainda  que conta(m) sobre o imóvel a(s) seguinte(s) 
prenotação(ões): Livro Protocolo nº 1-CV; fl. 259; nº 505.965; data: 29/01/2018; Título: Ofício nº 7/2018/OF 
expedido em 11/01/2018 pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial desta cidade; Natureza do Ato: Arrecadação. – 
Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o imóvel de número 414 – Segundo Pavimento, 
encontra-se matriculado sob o nº 11837, (R-10/Av-11) em nome de Transforte Vigilância e Transporte de Valores 
Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (R-14) – Penhora: 3ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
I-5848/1999, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Dulce Gonçalves Orofino; (R-15) – Penhora: 4ª 
Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº I-0000001365/1994, proposta pelo Município do Rio de Janeiro 
contra Sérgio Gonçalves Orofino; (R-16) – Penhora: 3ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº I-
0000000980/1994, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Dulce Gonçalves Orofino; (Av-17) – 
Indisponibilidade: Nos termos do Aviso nº 213/2001, de 03/07/2001, publicado no Diário Oficial deste Estado, em 
10/07/2001, protocolado sob o nº 323.194, em 16/07/2001, o Desembargador Paulo Gomes da Silva Filho, 
Corregedor-Geral da Justiça deste Estado, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os termos do Ofício 
nº 1284/01-b, de 28/06/2001, da Lavra do Exmo. Dr. Paulo Maurício Pereira, MM. Juiz de Direito da 24ª Vara 
Cível da Comarca da Capital/RJ., (N/Ref. Processo nº 90.001/2001 CJ), determinou a indisponibilidade do 
presente imóvel e propriedade de Transforte Vigilância e Transporte de Valores Ltda., vedando a prática de 
qualquer ato que possa, direta ou indiretamente, importar alienação ou transferência, por qualquer forma, desse 
ou dos direitos à sua aquisição, ou, ainda, a criação de ônus ou gravames sobre o mesmo, inclusive a 
formalização de transferências ainda não consumadas, tendo em vista liminar deferida pelo Juízo da 24ª Vara 
Cível desta Cidade; (R-18) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº I-0000002228/1998, 
proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Dulce Gonçalves Orofino; (R-19) – Penhora: 7ª Vara Federal de 
Execução Fiscal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Processo nº 99.0067142-2, proposta por INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social contra Transforte Vigilância e Transporte de Valores Ltda., e Outros; (R-20) – Arresto: 
1ª Vara Cível – Medida Cautelar Inominada nº 2001.001.052743-7, movida por Banco ABN AMRO Real S/A., 
contra Transforte Vigilância e Transporte de Valores Ltda.; (R-21) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – 
Execução Fiscal nº 2001.120.016250-0, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Transforte S/A Vig. 
Transp. de Valores; (R-22) – Penhora: 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Reclamação Trabalhista nº RT 
2008/01, proposta por Francisco Demontier da Silva contra Transporte S/A Vigilância Transportes de Valores; (R-



 

24) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 2002.120.048890-0, proposta pelo Município 
do Rio de Janeiro contra Dulce Gonçalves Orofino; (R-25) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução 
Fiscal nº 2004.120.048835-7, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Massa Falida Transforte Vigilância 
e Transporte de Valores Ltda.; (R-26) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal nº 
2007.001.131474-9, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra Massa Falida Transforte Vigilância e 
Transporte de Valores Ltda.; Certificado ainda  que conta(m) sobre o imóvel a(s) seguinte(s) 
prenotação(ões): Livro Protocolo nº 1-BQ; fl. 268; nº 406.526; data: 23/09/2008; Título: Ofício nº 2082/2008 
expedido em 23/09/2008 pelo Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública desta cidade; Natureza do Ato: 
cancelamento de penhora; Livro Protocolo nº 1-CB; fl. 61; nº 438.228; data: 15/02/2011; Título: Ofício nº 51/2011 
expedido em 07/02/2011 pelo Juízo da 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro; Natureza do Ato: cancelamento 
de gravame; Livro Protocolo nº 1-CV; fl. 259; nº 505.965; data: 29/01/2018; Título: Ofício nº 7/2018/OF expedido 
em 11/01/2018 pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro; Natureza do Ato: Arrecadação.- Apartamento 
03 – Bloco 08, localizado na Rua da Enchova, nº 03 – Porto Bracuhy – Angra dos Reis/RJ. Trata-se de um 
apartamento térreo, de dois dormitórios, com cerca de 75 metros quadrados de área útil. O imóvel encontrava-se 
desocupado de pessoas e aparenta estar abandonado há muitos anos. Os móveis que se encontram no local são 
embutidos, construídos de madeira e foram completamente atingidos pela ação de cupins e outras pragas, 
tornando-os sem qualquer valor de revenda. Avaliação: Apartamento 03 – Bloco 08 – Cond. Bracuhy: R$ 
304.254,00 (trezentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais).- Conforme Certidão do 1º Ofício do 
Registro de Imóveis da Comarca de Angra dos Reis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 3275, 
em nome da Imobiliária Santa Rita S/A.; constando ainda da referida matrícula: (Av-01/Av-03/Av-04) – Hipoteca 
anterior em favor da Letra S/A – Crédito Imobiliário; (R-02) – Promessa de Compra e Venda: Credor Transforte 
S/A – Transportadora de Valores; Devedora Imobiliária Santa Rita S/A.; (Av-05) – Indisponibilidade: Nos termos 
do Ofício nº 2525/00 CART., datado de 31/08/2000, extraído do Processo Ação Penal nº 2000.510512026-9, da 4ª 
Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em que é Autor Ministério Público Federal e Ré Regina Coeli Batista 
Julião e Outros assinado pelo Juiz Federal Dr. Flavio Oliveira Lucas, foi determinado a Indisponibilidade do imóvel 
objeto da matrícula supra, até ulterior decisão daquele juízo; (Av-06) – Indisponibilidade: Procede-se a esta 
averbação para constar que de acordo com o aviso nº 213/2001 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 10.07.2001, foi decretado a Indisponibilidade de bens de Transporte 
Vigilância e Transporte de Valores Ltda., sendo vedado à prática de qualquer ato que possa, direta ou 
indiretamente, importar alienação ou transferência, por qualquer forma, desses ou dos direitos à sua aquisição, 
ou, ainda, a criação de ônus ou gravames sobre os mesmos, incluindo a formalização de transferências ainda não 
consumadas; (R-07) – Penhora: 2ª Vara Cível de Angra dos Reis/RJ. – Processo nº 0008844-13.2009.8.19.0003, 
Ação movida pelo Condomínio Porto Marina Bracuhy contra Transforte S/A Transportadora de Valores; 
Constando ainda certificado que sobre o imóvel objeto da presente matrícula, foi determinado o Gravame da 
Enfiteuse Federal, nos termos do Ofício SPU/RJ/COCAP nº 3454/2014, ratificado pelo Ofício SPU/RJ/CPCAP nº 
413/2015, expedidos pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU/RJ em 03/07/2014 e 27/01/2015 
respectivamente, devendo os Serviços Notariais e Registrais cumprirem a determinação contida no Artigo nº 33, 
parágrafo 2º, inciso I, letras a), b) e c); e inciso II, parágrafo 3º da Lei Federal nº 9636 de 15 de Maio de 1998, ou 
seja absterem de praticar qualquer ato definitivo, translativo de domínio sobre o mencionado imóvel, até posterior 
legalização junto à Secretaria do Patrimônio da União – SPU/RJ, conforme consta da Av-27 às folhas 274 do Livro 
2-BN em 18/03/2015.- OBS.: Os imóveis serão vendidos livres de débitos de IPTU, condomínio e taxas.- As 
certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão 
lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam as partes intimadas dos Leilões por intermédio deste edital, na 
pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do 
NCPC.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus 
inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em 
especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) 
passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante; Os horários considerados neste edital são 
sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente 
(no prazo de 24 horas antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro 
(www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, 
sujeito à aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e 
no prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os 
lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista 
ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao 



 

Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido. Caso haja proposta, por escrito, de venda do 
referido bem em parcelas, nos termos do Art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante 
sinal à vista do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser 
pago em até 30 (trinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósitos em 
conta judicial vinculada a este feito e Juízo, junto ao Banco do Brasil, em dias contados a partir da data do leilão, 
ficando o imóvel penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. Art. 895, § 1º do CPC). 
No Caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da 
parcela inadimplida e as parcelas vincendas (cf. Art. 895, § 4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da 
arrematação com a perda da caução (Art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre 
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no Art. 895 § 7º do CPC. Caso o 
lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado 
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-
mail do leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada 
na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do Leilão, 
através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante 
através e-mail ou contato telefônico. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) 
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis.- Cientes os Srs. interessados que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-
lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido 
participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, 
qualquer omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
passou-se o presente Edital, aos nove dias do mês de Julho de 2018.- O presente Edital será publicado através 
do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Janice Magali Pires de Barros, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz de Direito. 


